
Or.A.0713/782/15  
UWAGI W RAMACH UZGODNIEŃ Z KOMISJĄ WSPÓLNĄ RZĄDU I SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 

 

Wypełniony formularz należy przesłać na adres: kwrist@mac.gov.pl w formacie umożliwiającym edycję.  

Plik należy zapisać np.: MRiRW PROW - woj.zachodniopomorskie; MŚ udostępnianiu inf. o środowisku – m.Kraków. 

Informacja o projekcie: 

Tytuł Projekt ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego  

Autor   MPiPS 

Projekt z dnia 7 kwietnia 2015 r.  

 
Informacje o zgłaszającym uwagi:   

Urząd ----------------- 

Organizacja samorządowa Związek Powiatów Polskich  

Osoba do kontaktu Bernadeta Skóbel 

e-mail bs@zpp.pl 

tel. 18 477 86 00 

 
Uwagi: 

Lp. 

Część dokumentu, 
do którego odnosi 
się uwaga (np. art., 

nr str., rozdział) 

Treść uwagi (propozycja zmian) Uzasadnienie uwagi Stanowisko resortu Odniesienie do 
stanowiska resortu 

1.  

Uwaga ogólna  W Radzie Dialogu Społecznego 
powinno być miejsce dla 
przedstawiciela jednostek 
samorządu terytorialnego.  

Jednostki samorządu terytorialnego, 
które za pośrednictwem swoich 
jednostek organizacyjnych oraz osób 
prawnych dają zatrudnienie kilkuset 
tysiącom pracowników nie są 
reprezentowane w Radzie Dialogu 
Społecznego. Jest to szczególnie 
istotne w kontekście opiniowania 
projektów aktów prawnych. Strona 
rządowa przedkładając projekty do 
opiniowania stronie samorządowej 
w ramach KWRiST będzie związana 
uzgodnieniami z przedstawicielami 
pracowników i pracodawców (tak 
jak ma to miejsce obecnie w 
przypadku Komisji Trójstronnej).  

  

2.  

Art. 47 ust. 1 pkt 1  Przepis powinien wprost wskazywać, 
że w skład WRDS wchodzi jeden 
przedstawiciel samorządu 
powiatowego i jeden samorządu 
gminnego.  

Obecnie literalne brzmienie 
powołanego przepisu dopuszcza 
powołanie dwóch przedstawicieli 
jednostek samorządu terytorialnego 
tego samego szczebla. W przypadku 
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przedstawicieli powiatów, przepis 
powinien dopuszczać również 
powołanie na członka osoby 
wskazanej przez konwent powiatów 
danego województwa.  

3.  

Art. 47 ust. 2  Przepis powinien dopuszczać 
możliwość zapraszania do udziału w 
posiedzeniach przedstawicieli 
również innych podmiotów.  

Powołany przepis ogranicza 
możliwość zapraszania na 
posiedzenia np. przedstawicieli 
lokalnych czy regionalnych  zrzeszeń 
pracodawców, którzy nie spełniają 
warunków określonych w art. 24 
ustawy.  

  

4.  

Art. 47 ust. 3  Uwaga redakcyjna – powinno być 
sejmik województwa a nie Sejmik 
samorządowy.  
 
 
Uwaga  merytoryczna – wątpliwości 
budzi przyznanie kompetencji 
przewodniczącemu sejmiku do 
powoływania członków WRDS 
 

Ustawa o samorządzie województwa 
mówi o sejmiku województwa a nie 
o Sejmiku samorządowym (art. 15 
pkt 1 ustawy o samorządzie 
województwa).   
Zgodnie z ustawą o samorządzie 
województwa (art. 20 ust. 3) 
Zadaniem przewodniczącego 
sejmiku województwa jest wyłącznie 
organizowanie pracy sejmiku oraz 
prowadzenie obrad sejmiku. Jeżeli o 
utworzeniu WRDS postanawia 
marszałek powinien mieć 
kompetencje do powołania jej 
członków na wniosek organizacji i 
instytucji wskazanych w art. 47.  

  

5.  

Art. 48 ust. 7  Powołany przepis powinien 
dopuszczać wskazanie przez 
przedstawiciela zastępcy.  

Ograniczenie wynikające z 
powołanego przepisu może 
doprowadzić do sytuacji, w której z 
uwagi na konflikt terminów 
przedstawiciela podmiot lub 
organizacja wymienione w art. 47 
nie będą reprezentowane na 
posiedzeniu.   

  

 
 
 
 


